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Tárgy: Autista személyek és családtagjaik soron kívüli oltása

Tisztelt Miniszterelnöki Megbízott Úr!

Szövetségünkhöz ezúttal is nagyon sok, aggódó megkeresés érkezik a pandémia 3. hulláma kapcsán.
A családok az autista személyek és az őket gondozó családtagok védelmét jelentő oltását sürgetik.
2020. március 25-én Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr intézkedési tervet írt alá az otthonukban
fogyatékossággal élő személyek és családjaik védelmében.
Miniszter úr kiemelte, hogy a Kormány nem hagy magára egyetlen fogyatékossággal élő személyt
sem, kiemelten gondoskodik róluk. Az intézkedés azért született, mert a fogyatékossággal élő
társaink a koronavírus által veszélyeztetett körbe tartoznak.
Az autista személyek azért veszélyeztetettek a koronavírus által, mert:
 Kevésbé, vagy egyáltalán nem tudják betartani az egészség védelmét szolgáló korlátozásokat,
mint a maszkviselés, távolságtartás – így magukat és másokat is a fertőzés kockázatának
tehetik ki.
 Az autista személyek, vagy az őket gondozó családtagok megbetegedése esetén ellátásunk
mind az egészségügyi, mind pedig a szociális ellátórendszernek olyan speciális feladatot
jelentenek, ami egy ilyen terhelt pandémiás helyzetben gyakorlatilag lehetetlen.
 A hosszabb ideje fennálló pandémiás helyzet az egyébként is terhelt családok életében mára
igen gyakran megoldhatatlan élethelyzetté vált. A korlátozások és a járványból fakadó
szorongások, az autizmusból fakadó sajátosságok egyre kezelhetetlenebb állapotromláshoz,
társuló pszichés zavarok kialakulásához vezettek, melyek egyre kevésbé kezelhetőek a
családok szintjén, vagyis újabb feladatot adnak az egyébként is terhelt szociális és
egészségügyi ellátórendszernek.

Tisztelt Miniszterelnöki Megbízott Úr!
Az autizmusban érintett családok nevében az Autisták Országos Szövetsége arra kéri Önt, hogy az
autizmusban érintett személyek és az őket gondozó családtagok kiemelt rizikócsoportként
kerüljenek előbbre az oltási tervben, mihamarabb megkapják a háziorvosuknál az oltást. Ez
külföldön is gyakorlat.
Szövetségünk azt is kéri, hogy mérlegeljék az autizmus hátterében álló tényezők (az idegrendszer
eltérő fejlődése és működése) tekintetében a megfelelő típusú oltás kijelölését.
Bízva a közös érdekben és az eddigi eredményes együttműködésben várjuk a segítségét!
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